
 

 

 

 

Prenehanje odloga v izvršilnih postopkih in tek insolvenčnih postopkov 
 
Vlada RS je na dopisni seji 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je 
bila razglašena 12. marca 2020. Ker pa še vedno ostaja nevarnost širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19, se – ob strokovni utemeljenosti – še vedno uporabljajo splošni in posebni ukrepi, 
sprejeti na podlagi Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri 
epidemiji COVID-19.  
 
Izvršilni postopki 
 
Skladno z določbo 20. člena Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) veljajo, glede na preklic 
epidemije, ukrepi iz tega dela zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi od 13. marca 
2020 do 31. maja 2020, če navedeni zakon ne določa drugače. 
 
Zato bo z 31. 5. 2020 prenehal veljati tudi ukrep iz 93. člena tega zakona, ki določa odlog 
in zadržanje izvrševanja sklepov o izvršbi. Povedano drugače, po tem dnevu (torej s 1. 6. 
2020) se bodo lahko nadaljevale vse izvršbe in posledično opravljala vsa izvršilna 
dejanja. 
 
Stečajni postopki 
 
Na podlage Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a 
člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ (Odredba predsednika Vrhovnega 
sodišča RS), ki jo je predsednik Vrhovnega sodišča RS izdal 4. 5. 2020 se kot nujne zadeve, 
kot to določa 83. člen Zakon o sodiščih, štejejo tudi zadeve prisilne poravnave in stečaja, v 
katerih je bil do vključno 30. 3. 2020 izdan sklep o začetku postopka. Kljub razglasitvi konca 
epidemije torej sodišča v ostalih – nenujnih zadevah prisilne poravnave in stečaja poslujejo 
skladno z navedenim zakonom in Odredbo predsednika Vrhovnega sodišča RS. To pomeni, da 
roki v nenujnih zadevah še vedno ne tečejo in stranke še vedno niso dolžne storiti ničesar, če 
tega ne želijo. Roki bodo namreč v teh zadevah začeli teči prvi naslednji dan, ko bodo prenehali 
veljati posebni ukrepi, kar bo glede na včeraj sprejeti sklep Vlade RS 1. 6. 2020. 
 
ZIUZEOP v prvem odstavku 20. člena glede trajanja ukrepov sicer določa, da ukrepi iz tega 
dela zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo od 13. marca 2020 do 31. maja 
2020, vendar navedeni zakon v 21. poglavju glede finančnega poslovanja podjetij, postopkov 
zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja (členi 95. – 98. ZIUZEOP) trajanje ukrepov na tem 
področju podaljšuje. 
V zvezi z obveznostjo poslovodstva odpraviti insolventnost in sprožiti stečaj oziroma 
drug postopek za odpravo insolventnosti, glede na posebno določbo o trajanju ukrepov 
v 96. členu, tako velja, da bo poslovodstvo zavezano vložiti predlog za začetek 
stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave, če je insolventnost družbe 
posledica razglasitve epidemije, najpozneje v treh mesecih po prenehanju ukrepov v 
skladu z 20. členom tega zakona. Navedeno pa ne velja v vseh tistih primerih, ko ni izgledov, 
da bo družba lahko položaj insolventnosti odpravila. Prav tako morajo organi družbe, v primeru, 
če zaradi objektivnih posledic razglasitve epidemije ne morejo pravočasno izvesti dejanj in 
ukrepov iz 36. in 37. člena ZFPPIPP, ta dejanja in ukrepe začeti izvajati najpozneje v enem 
mesecu po 31. 5. 2020 (drugi odstavek 96. člena). Enako podaljšanje roka je predvideno tudi 
glede izpolnitev obveznosti poslovodstva po določbah 40. in 221.l člena ZFPPIPP, saj tudi roki 
za izpolnitev teh obveznosti poslovodstva ne iztečejo prej kot v enem mesecu po 31. 5. 2020 
(četrti in peti odstavek 96. člena). 
 
 
To pomeni, da bo poslovodstvo imelo še dodatne 3 mesece časa, da opravi nastalo 
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insolvetnost, če je ta posledica epidemije, predno nastopi dolžnost poslovodstva 
predlagati začetek stečaja ali začetek drugega postopka za odpravo insolvetnosti. 
 
 
V 97. členu, s katerim je bila urejena odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek 
stečaja tako, da je ne glede na 236., 237. in 238. člen ZFPPIPP obdobje, za katerega lahko 
sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečaja, in obdobje, v katerem 
dolžnik opraviči svojo zahtevo za odložitev odločanja, štiri mesece, če je insolventnost dolžnika 
posledica razglasitve epidemije, pa je izrecno predvideno, da se navedeni ukrep razteza na vse 
tiste stečajne postopke, ki so bili uvedeni na predlog upnika najpozneje v treh mesecih po 
31. 5. 2020. Ob tem je treba dodati, da v primeru, če sodišče odloži odločanje o upnikovem 
predlogu za začetek stečaja v skladu s tem členom, izvršilno sodišče na predlog dolžnika odloži 
izvršbo za to obdobje (četrti odstavek 97. člena). 
 
 
To pomeni, da v vseh stečajnih postopkih, ki bodo sproženi zoper dolžnika na predlog 
upnika v roku 2 mesecev po prenehanju ukrepov – torej do 31. 7. 2020, in je epidemija 
razlog za insolvetnost dolžnika, bo dolžnik lahko predlagal sodišču 4 mesečni odlog 
predno sodišče začne odločati in presojati, ali je dolžnik res insolveten. Torej se daje 
dolžniku dodatni čas 4 mesece, da opravi svojo insolvetnost in s tem prepreči začetek 
stečaja.  
 
 
Nadalje skladno z določbo 95. člena (dodatna) domneva insolventnosti, po kateri ne glede na 
14. člen ZFPPIPP velja in nasproten dokaz ni dovoljen, da je pravna oseba, podjetnik ali 
zasebnik postal trajneje nelikviden tudi, če za več kot en mesec zamuja z izplačili plač in 
prispevkov delavcem, od takrat ko je prejel povračila izplačanih nadomestil plače in prispevkov 
na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe z namenom ohranitve delovnih mest zaradi 
posledic epidemije na območju Republike Slovenije, velja še štiri mesece po prenehanju 
ukrepov v skladu z 20. členom navedenega zakona (torej še dodatne štiri mesece po                 
31. 5. 2020). 
V 98. členu, ki učinkuje na pravice delavca pri jamstvenem skladu pa je določeno, se ukrep 
uporablja še en mesec po 31. 5. 2020. 
PRENEHANJE ZAČASNIH UKREPOV NA PODLAGI ZZUSUDJZ 
Vlada RS je 21. 5. 2020 sprejela sklep, na podlagi katerega se lahko odpravijo tudi omejitve v 
sodnih, upravnih in drugih postopkih, ki jih je določil Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s 
sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ).  
Zato do 31. 5. 2020 in do spremembe Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS sodišča 
poslujejo v skladu s procesnimi in drugimi roki samo v nujnih zadevah, kot jih določa 83. člen 
Zakona o sodiščih, med katere pa se skladno z Odredbo predsednika Vrhovnega sodišča  RS 
ne štejejo: 1. v zadevah zavarovanja, dejanja, ki zahtevajo osebne stike izvršiteljev, 
udeležencev in drugih oseb v teh postopkih in oprava teh dejanj ni nujna zaradi odvrnitve 
nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ali premoženja večje vrednosti, 2. menični in čekovni 
protesti ter menične tožbe, 3. popis zapustnikovega premoženja, 4. zadeve prisilne poravnave 
in stečaja, v katerih do vključno 30. 3. 2020 ni bil izdan sklep o začetku postopka, 5. zadeve za 
odvzem premoženja nezakonitega izvora po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega 
izvora, 6. upravni spori po Zakonu o informacijskem pooblaščencu, 7. upravni spori po Zakonu 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 8. upravni spori po Zakonu o kmetijskih 
zemljiščih, 9. upravni spori po Zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih 
meja. 
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Zato še posebej opozarjamo stranke in vse udeležence sodnih postopkov, da bodo glede 
na včeraj sprejeti sklep Vlade RS s 1. 6. 2020 začeli teči vsi roki. 
 
 
 


